
Spletna rešitev za alarmiranje, 
obveščanje in dinamično 

medsebojno komuniciranje



Predstavitev

ASK - Alarm, SMS, Konferenca je spletna aplikacija, razvita za alarmiranje, obveščanje ter dinamično 
medsebojno komuniciranje. Uporaba je namenjena zapr�m skupinam (gasilci, reševalci...). Upravljanje in
vodenje se izvaja z enega mesta ter je nadzorovano s sta�s�ko, katere ogled je možen kadarkoli prek spletne
pošte.
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Princip delovanja

Oseba, ki je 
zadolžena za 

proženje sprejme 
zahtevo za 
alarmiranje

Pokliče odhodno številko, 
pove sporočilo, ter prekine.

ASK
na podlagi vnaprej določenih 

tabel sistem samodejno hkra�
kliče uporabnike, z odhodne 

številke

Alarm - proženje

Aplikacija omogoča obveščanje članov preko telefonskega klica. Obvešča se po principu klic-odzivnik-klic.

Oseba, zadolžena za proženje alarma, pokliče vnaprej določeno številko (števika 1), na kateri se odzove 
odzivnik, ki zahteva vnos PIN kode. Po vnesu PIN kode (ki je hkra� tudi številka skupine, katero želi obves��),
se potrdi vnos s pri�skom na �pko #. Po pisku na odzivniku posnamemo sporočilo ter zaključimo snemanje
s pri�skom �pke #. Ko oseba zaključi klic ter ga s pri�skom na # potrdi, da je sporočilo pravilno posneto,
aplikacija avtomatsko pokliče vse člane, ki so v skupini, za katero je bilo sporočilo posneto. Kot potrditev za 
uspešno posredovan klic sistem samodajno vrne klic nazaj in takoj prekine.
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V primeru, ko član skupine klic sprejme, se mu avtomatsko predvaja posneto sporočilo. Sporočilo se predvaja 
dvakrat. Če član skupine želi sporočilo posluša� še enkrat, preprosto pokliče nazaj na številko (številka 2), iz
katere je prejel klic in sporočilo se mu ponovno predvaja. Da je bilo sporočilo uspešno posneto in poslano, 
ugotovimo, ko dobimo iz številke, katero smo klicali, povratni klic ali sms sporočilo. 

Za uporabo sta na voljo dva para telefonskih številk. Na prvem paru številk imamo nastavljeno alarmiranje, 
drugi par pa se uporablja za sporočanje drugih obves�l in dogodkov. To pomeni, da si lahko člani skupine
številki shranijo v svoj telefon pod določeno ime npr. številka 1 --> alarm ali intervencija, in številka 2 --> 
obves�lo ipd.              

Vhodna številka
Vhodna številka s prioriteto 1 je številka, na katero kliče oseba in želi posne� sporočilo za alarmiranje. Številka
s prioriteto 2 pa je namenjena za obveščanje o drugih dogodkih in obves�lih.

Izhodna številka
To je številka, ki se prikaže klicanemu na njegovem mobilnem telefonu. 

Skupine
V aplikaciji lahko ustvarimo več skupin. V nadaljevanju so prikazane skupine, ki jih lahko poljubno dodajamo 
ali odstranimo. Vsaki skupini je dodeljena tudi pin koda. Pri dodajanju članov v skupine je na voljo tudi možnost 
uporabe različnih kriterijev. Če imamo npr. v bazi 50 članov, izmed katerih je 10 voznikov, kot kriterij izločanja 
lahko enostavno vpišemo voznik, aplikacija pa  nam kot rezultat selekcije prikaže samo člane voznike. Na ta 
način je dodajanje članov v skupino hitro in preprosto.

Člani
Tako kot skupine, imamo naštete tudi člane, pri čemer je razvidna njihova številka in njihov opis. Člane društva 
lahko poljubno dodajamo in odstranimo.

Ko so v aplikaciji skupine in člani ustvarjeni, lahko posameznim skupinam poljubno dodajamo člane kot 
pripadnike te skupine. 

Sms zgrešeni klic
Storitev SMS zgrešeni klic je namenjena vsem članom društva. V času nedosegljivos� člana društva (ko je
njegov mobilni telefon izklopljen ali se nahaja na območju, ki ni pokrito z GSM signalom) omogoča beleženje 
glasovnih klicev o intervenciji ali drugih obves�lih, opravljenih na telefonsko številko člana. Ko se telefon
člana društva vklopi oz. se ponovno nahaja na območju, ki je pokrito z GSM signalom, član društva na mobilni 
telefon prejme sporočilo SMS, ki vsebuje informacijo o zgrešenih klicih.

Opomba: Če želi član uporablja� storitev Sms zgrešeni klic, mora ime� to storitev ak�virano na svojem telefonu
s strani njegovega mobilnega operaterja. Vsi preje� sms-i te storitve so brezplačni, storitev pa deluje tudi v
tujini.



www.novatel.si 4

Konferenca - uporaba

Konferenco skliče odgovorna oseba - sklicatelj, najlažje s  pomočjo SMS-a. Povabljenim osebam pošlje SMS 
sporočilo. (primer: ob 15.30 pokličite v konferenco na telefon: 082 800 109 - pin 1234. debata o pikniku). To 
lahko naredi z apikacijo SMS.

Povabljena oseba prejme SMS, ter ob dogovorjeni uri pokliče na telefobsko številko (primer: 082 800 
110), ter sledi navodilom telefonskega odzivnika. Le ta zahteva PIN kodo. V�pkajte PIN kodo ter potrdite s
pri�skom na #.

Vsi prisotni v konferenci se slišijo med seboj, zato je potrebno upošteva� navodila sklicatelja in bonton 
pogovorov.

Obves�lo o konferenci - sklic

Sklicatelj obves�
ali  pošlje 

SMS sporočilo 
povabljenim v 
konferenco.

Klic na 
dogovorjeno 
številko (082 

800 110)
-

vnos PIN 
kode (1234)

Konferenčna 
soba 

(082 800 110)
-

vsi se slišijo in 
pogovarjajo 
med seboj

SMS:
Ob 15.30 pokličite v 

konferenco na telefon: 
082 800 110 - pin 1234. 

debata o pikniku.
Predsednik J.

Ob dogovorjeni uri

Klic na 
dogovorjeno 
številko (082 

800 110)
-

vnos PIN 
kode (1234)
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Opis spletne aplikacije ASK

Dostop

Za dostop do spletne aplikacije ASK se potrebuje 
spletni brskalnik, dostop do interneta, ter 
uporabniško ime in geslo, ki se preda ob 
prevzemu aplikacije. 

Spletna aplikacija se nahaja na spletnem 
naslovu: h�p://ask.novatel.si

V rubriko Username se vpiše vaše uporabniško 
ime, pod password pa vaše geslo.

POZOR !  Gesla ne smete zaupa� nikomur, saj
lahko pride do zlorabe aplikacije!

Osnovni menu

V osnovnem meniju, ki se vam prikaže po 
uspešni prijavi, se nahajajo:

a)  Številke, ki so razdeljene na vhodne 
in izhodne in imajo prioriteto 1 -> za 
alarmiranje in 2 -> za obveščanje

b)  Konferenca, prikazana je telefonska 
številka konferenčne sobe

c)  Skupine, področje za prikaz in urejenje 
skupin

d)  Člani, področje za vnos in urejanje članov

e)  SMS, področje za vpisovanje in pošiljanje 
kratkih sporočil

f)  Sta�s�ka - poročilo in prikaz uspešnos�

g)  Meni | Odjava, bližnjice za dostop do 
osnovnega menija, ter odjava iz sistema.

h)  V glavi pa je prikazan prijavljen uporabnik 
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Konferenca

Prikazana je telefonska številka konferenčne 
sobe, PIN koda za dostop sobe, ter 
administratorjev PIN za dostop do sobe.

S klikom na uredi se lahko urejajo posamezne 
PIN kode za dostop.

Skupine

Člani nekega društva ali organizacije so 
razvrščeni v različne skupine. Osnova za proženje 
alarmov so skupine. V določeno skupino se 
dodajajo člani, ki so smiselno povezani, saj le te 
obves�mo, oz. pokličemo z enim klicem.

Za razlikovanje različnih skupin se ji dodeli ime 
ter 5 mestna PIN koda, ki je sestavljena iz dveh 
delov: prve 3 številke so poljubna varnostna 
koda, zadnji dve pa zaporedna številka 
skupine.

Operater, ki izvede obveščanje, mora pozna�
povezavo med PIN kodo in skupino.

(npr.: smiselno je skupine oblikova� po nekem
ključu - vozniki, opera�vci ...)

S klikom na ime skupine lahko urejamo člane v 
skupini.

Pod seznamom je povezava Dodaj skupino za 
vnos novih skupin.



Dodaj skupino

Ime izberimo smiselno, da bomo lahko 
razlikovali skupine že po samih imenih.

PIN: izbere se poljubna 3 mestna številka, za 
celotno PIN kodo pa sistem samodejno doda še 
zaporedno številko skupine.

Odpre se novo pogovorno okno, v katerem 
so prikazani vsi člani, ki še niso dodani k tej 
skupini. Preprosto kliknemo na dodaj, sistem pa 
določenega člana doda v posamezno skupino. 
Posamezni član je lahko član več skupin.

Ko je skupina dodana, ji je potrebno določi�
še člane. To se naredi preprosto s klikom na 
dodaj.

Tako smo dobili Skupino z imenom Opera�va,
PIN kodo 32303, ter š�rimi člani (za primer).
Ob kliku na odstr. lahko določenega člana 
odstranimo iz skupine. 
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Člani

Pod izborom Člani si lahko ogledamo bazo vseh 
članov, ki so na voljo za obveščanje. 
Razvrščeni so po abecednem redu. S klikom na 
telefonsko številko pa nam aplikacija omogoča 
urejanje oz. spreminjanje določenih podatkov 
posameznega člana.

Pogoj za kreiranje skupin so vnešeni člani. 
Najprej je torej potrebno v bazo vnes� vse
člane, ki jih bomo obveščali.

To storimo s klikom na Dodaj člana.

Vpišemo Ime, Priimek, telefonsko številko, na 
katero bo član klican v primeru obveščanja ter 
kratek opis. 

www.novatel.si 8

S klikom na njegovo telefonsko številko pa 
si lahko ogledamo njegove podrobnos�, jih
uredimo ter vidimo, katerih skupin član je.



SMS - kratka sporočila

Pošiljanje kratkih sporočil je postalo kar 
vsakdanji način obveščanja. Ne samo, da je 
cenejše od pisem, je tudi hitrejše. 

Ker pa je pisanje kratkih sporočil preko majhne 
�pkovnice mobilnega telefona neprijetno,
je v sistemu dodan vmesnik za vpisovanje 
in pošiljanje kratkih sporočil - SMSov preko 
sistema ASK.

Še več, sporočilo lahko pošljemo več naslovnikom 
hkra�.

Vnos naslovnikov: v Polje Naslovniki se vnese 
telefonska številka naslovnika (v vsako vrs�co
ena telefonska številka), lahko pa so telefonske 
številke shranjene v textovni datoteki, ki jo 
preprosto naložimo s klikom na Naloži .txt 
datoteko, ter jo poiščemo na disku. Druga 
možnost pa je na voljo s klikom na Dodaj 
skupino, s katero vnesemo celo skupino, ki jo 
imamo pripravljeno.

Vsebina sporočila se vpiše v polje Sporočilo. 
Največja dolžina sporočila je lahko 160 znakov, 
zato vam je v pomoč števec, ki spro� odšteva
vpisane znake.

Lahko pa se naloži vnaprej pripravljeno sporočilo 
s klikom na Naloži .txt datoteko in se ga poišče 
na disku.

Ob kliku na Pošlji bo sistem vsem naslovnikom 
hkra� poslal SMS sporočilo.
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Sta�s�kala

Po opravljenem obveščanju - proženju klicev 
preko telefona, lahko na spletu spremljamo 
sta�s�ko - uspešnost klicev v danem trenurku.

ID poziva - je zaporedna številka proženega 
poziva, hranijo se vsi pozivi.

Datum - datum in čas kdaj je bil poziv prožen,
ter vhodna in izhodna številka.

Ko kliknemo na ID poziva, se nam prikažejo 
podrobnejše informacije o posameznem 
pozivu.

Proženo iz številke - je številka s katere je bil 
sprožen poziv.

Datum / čas klica je čas, ko oseba ki proži 
pozive pri�sne znak #.

Klicev - število klicev, ki so bili proženi (določeni 
v posamezni skupini)

Odgovorjenih klicev - klici, ki so odgovorili, ali 
pa so poklicali nazaj v sistem.

Uspešnost - v odstotkih prikazana uspešnost 
odgovorjenih klicev.

Člani, ki niso odgovorili: do tega trenutka 
niso odgovorili, ali poklicali nazaj v sistem

Klici: - člani, ki so odgovorili na klic (oznaka o) 
in člani, ki so poklicali nazaj (oznaka i), ter čas 
in datum klica.

Čas je beležen na strežniku in je usklajen z 
atomsko uro na Arnes-u.
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Sprememba gesla

Ob kliku na ime uporabnika, se vam odpre 
pogovorno okno za spremembo gesla.

Vpišete staro geslo, ter novo geslo, ki ga morate 
vnes� dvakrat.

Spremembo potrdite s klikom na Spremeni.

Navodila 

Na dnu strani, se nahajajo tri povezave:

Meni - pot do osnovnega pogovornega okna

Odjava - odjava iz sistema

Navodila - pregled PDF navodil  sistema



Spletna rešitev za alarmiranje, 
obveščanje in dinamično 

medsebojno komuniciranje

Novatel d.o.o.
informacijske tehnologije
Mariborska 88, 3000 Celje

tel.: +386 (0)82 800 800
fax: +386 (0)82 800 808
e-pošta: info@novatel.si

www.novatel.si

Ponudnika storitve in informacije:

Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje in vam želimo 
vam veliko uspeha ob uporabi sistema ASK.


